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S   M FISKEN I VATTNET 

BALTIC FISH TANK  



Som fisken i vattnet, ett projekt som tagit 
sin utgångspunkt i att återigen skapa liv 
på Skeppsbrokajen. Förhoppningen med 
projektet har varit att skapa en fiskmarknad 
som inte bara är en mötesplats utan en 
attraktionskraft. Från tidig morgon till sen 
kväll sker ett skådespel av fiskaktiviteter. 

Projektnamnet Som fisken i vattnet har en 
historisk referens till fiskeköparnas sumpar, 
vilka fanns på platsen under början av 
1900-talet. Marknaden har tack vare denna 
referens delvis placeras under befintlig 
kajnivå för att frigöra yta och skapa en 
lämplig miljö för livsmedel. Känsla av 
närhet till havet förtydligas genom en 
helglasad vägg, vilken är enda skyddet 
mellan Saltsjön och besökaren. 

Marknaden ligger i liv med kajen precis 
emellan två av Gamla stans gränder. 
Marknadens två våningsplan är anpassade 
för två typer av besökare; den snabbare 
förbipasserande kunden samt de kunder 
som vill uppleva marknaden till fullo. 
Visionen är att besökaren ska kunna följa 
fiskens rörelse och process bakom glasade 
väggar, från det att den kommer in till 
marknaden till förädling och försäljning. 

Baltic fish tank  is a project generated 
with the aim to recreate vivacity at 
Skeppsbrokajen by adding a fish market 
that is not only a venue but also an attractive 
force within itself. From early mornings to 
late evenings the market will offer a scene 
of fishing activities.

The project name Baltic fish tank has a 
historical reference to the fish buyers 
sumps, which existed on the site during 
the early 1900s. The market is therefore 
placed under the existing quay level to 
free space on the embankment as well as 
create a suitable environment for seafood. 
A glass wall is the only thing separating the 
Baltic sea from the visitor and heightens 
the feeling of closeness to the ocean.

The marketplace is situated in between 
two of the Old Town’s alleys. The floors of 
the building are designed for two types 
of visitors; the client passing by and the 
consumer who wants the full fish market 
experience. The vision is to enhance the 
visitors’ experience, allowing the consumer 
to follow the fish from the fisherman’s 
hand to the cold ice display out in the 
marketplace. The entire process including 
the gutting of the fish is easily followed 
through the glass walls adding to a full 
transparency.
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S   M FISKEN I VATTNET 
EN FISKMARKNAD PÅ SKEPPSBRON 
Handlare fiskar efter fast plats

Projektet Som fisken i vattnet tog sin 
utgångspunkt i tanken om att återigen 
tillgängliggöra och skapa liv på 
Skeppsbrokajen. I dagsläget har området 
främst använts som avlastningsplats eller 
en slags ”förbifart” mellan malmarna. 
Förhoppningen med projektet har varit 
att återigen aktivera Gamla Stan och 
skapa en fiskmarknad som inte bara är en 
mötesplats för stadens invånare utan en 
attraktionskraft i sig för såväl stockholmare 
som turister. 

Fiskmarknaden ligger i liv med kajen och 
med en vald placering precis emellan 
två gränder; Norra Bankogränd i söder 
och Tullgränd i norr. De som anländer 
via Järntorget erbjuds då en vy ut mot 
Saltsjön och fiskmarknaden uppenbarar 
sig vid vattnet när man närmar sig kajen. 
I anslutning till den undre entrén finns 
en nedsänkt torgdel för att undvik buller, 
blåst och avgaser. En ramp tar besökaren 
ner till den lägre nivån. Längst rampen 
finns en ”läktartrappa” i söderläge vilken 
erbjuder en plats för rekreation och 
lunchförtäring. En glasad vägg är enda 
skyddet mellan Saltsjön och besökaren. 
Rampen går i exakt riktning från Norra 
Bankogränd och fortsätter i samma lutning 
som från Järntorget. På motsvarande 
sätt fast i gatunivå och i samma riktning 
som Tullgränd kan lastbilar komma in för 
inlastning. Visionen är att besökaren ska 
kunna följa fiskens rörelse och process 
från det att den kommer in till marknaden 
till förädling och försäljning. Från tidig 
morgon till sen kväll pågår ett skådespel 

av olika fiskaktiviteter. 

Byggnaden har försetts med två olika 
entréer - en snabbare för förbipasserande 
kunder och en långsammare för de 
med mer tid och önskan om att uppleva 
fiskmarknaden till fullo. Den snabba 
entrén är placerad i kajnivå medan den 
långsamma entrén finns på undervåningen. 
En stor del av marknaden har placeras 
under befintlig kajnivå för att frigöra yta 
och skapa en lämplig miljö för livsmedel ur 
hälsosynpunkt. 

Fisken levereras på gatunivå, via Tullgränd. 
Inom byggnaden transporteras fisken via 
olika transparenta rum där väggar i stor 
utsträckning består av glas. Fisken genomgår 
olika processer på undervåningen. De 
olika rummen ska ha olika karaktär och 
olika syften men gränserna emellan 
rummen är utsuddade och besökarna 
kan se och interageras i hela fiskens 
förädlingsprocess. Olika rumssekvenser 
skapar möten mellan konsument och 
fiskmarknadens olika personal. Under 
processen möjliggörs sociala möten 
och marknaden karakteriseras av en stor 
flexibilitet. På undervåningen återfinns 
även två utställningsplatser, om Mälaren 
respektive Saltsjön. Utställningen inrymmer 
även två akvarium vars fiskar kommer från 
de två vattenmiljöerna. På undervåningen 
anordnas även speciella tillställningar 
såsom ostronöppning och musselprovning. 
Från beredningen på undervåningen 
förs fisken sedan till övervåningen vilken 
innefattar kök, takeaway-butiker och 

restauranger i form av foodcourts samt en 
bistrokrog. Bistron placeras mot Saltsjön 
med en maximal utsikt över Stockholms 
inlopp samt möjlighet till uteservering. 
Övriga foodcourts är placerade runt ett 
”mattorg” med take-away öppning mot 
Skeppsbron för lättare avhämtning. 

Inspiration till strukturen är hämtad från 
hamnstäder och fiskebyar med dess 
karaktäristiska fiskebodar och representativa 
miljöer. Mellan Norra Bankogränd och 
Tullgränd ligger en byggnad vars fasad mot 
Skeppsbron är femdelad. Uppdelningen 
återfinns i fiskmarknadens indelning av 
fem skepp.  Ett gridsystem om 4.80 * 4.80 
meter har varit utgångsprincip. Dessa rutor 
är indelade i 5* 5 stycken per våningsplan. 

Undervåningen har utformats med stora 
glaspartier mot vattnet. En vuxen människa 
är i genomsnitt 160 cm i ögonhöjd vilket 
projektet tagit fasta på. Vattennivån ligger 
placerad i ögonhöjd för maximal effekt 
och känsla av att nästan befinna sig i ett 
akvarium. Ovan vattenytan släpps dagsljus 
igenom. 

Tanken har genomgående varit att behålla 
en känsla av närhet till havet och att 
besökaren känner sig välkommen och 
”som fisken i vattnet” på ett trivsamt och 
avslappnat sätt kan handla, äta, umgås 
och underhållas i lokalen. Projektnamnet 
är även en historisk referens tillbaka till 
fiskeköparnas sumpar. 



GAMLA STAN
VY FRÅN VATTNET 



Avdelningar 
Övre plan
- Fiskhandel och auktion 
- Fine dining 
. Fast food 
- Lobster bar – rolls och burgare
- Fish and chips 
- Sushi 
- Stekt strömming 
- Färdiga picknickkorgar för avhämtning
Nedre plan

- Ostronavdelning – prövning och utbild-
ning
- Hummeravdelning  
- Fiskrökeri- varm samt kallrökeri 
- Silleri 
- Musselavdelning 
- Rökeri
- Filéeing 
- Hummerakvarium 

LOKALPROGRAM 
Allmänna kommersiella ytor (550) 48 %
300  Butikshall 
50  Café
100  Servering
25  Restaurangkök 
50  Utställningsyta
25  WC Besökare 

Serviceytor (440) 39 % 
200 Kyl- och frysrum 
30  Inlastning 
160  Förråd
50  Teknik 

Personalytor (150) 13 % 
50  Omklädning, WC, personalrum 
100 Kontor 

Allmänna kommersiella 
Butikshall
Servering
Restaurangkök
Utställningsyta
WC besökare
Take-Away hall 
Terrass
Vinkyl
Brasseri 
Bar
Café
Kallskänk 
Renseri 

Serviceytor 
Kyl- och frysrum 
Inlastning 
Förråd- torr respektive blot
Teknik/installationer/ maskinrum/fläktrum 
Lager
Svalrum 
Soprum, torra sopor 
Städrum 
Disk
Renseri, 10- 12 grader 
Fiskkyl, 2-4 grader 
Fisklager, max 15 grader 
Fettavskiljare
Sluss
Mathis 
Fiskberedning 
Sköljrum 
Vin/öl
Skafferi för torra varor 
Plockningsrum 
Förpackningsrum 
Uppackning 
Kylt soprum 
Ismaksin 

Personalytor 
Omklädnad, WC, dusch
Vilorum 
Kontor
Mottagning
Matrum/ fikarum 
Avhämtning 
Sluss
(Tvättstuga)
Parkering? 

MARKNAD SOM ATTRAKTIONSPLATS 



SITUATIONSPLAN 1:10 000 
PLAN ÖVER GAMLA STAN 

MARKERING: SITUATIONSPLAN  1:400 SAMT 1:2000 

SITUATIONSPLAN 1:2000 
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SITUATIONSPLAN 1:400 
MARKBELÄGGNING LÄNGST SKEPPS-
BRON ÄR I NUVARANDE SKICK GATU-
STEN. TILLÄGG GÖRS I BETONG MED 



EXTERIÖRT PERSPEKTIV 
VY FRÅN SKEPPSBRON DÅ FOLK SITTER I 
LÄKTARTRAPPAN. NEDERVÅNINGENS ENTRÉ 
TAR BESÖKAREN IN TILL RENSERI ETC. PÅ 
ÖVERVÅNINGEN FINNS ENTRÉ TILL RESTAURANG. 
“FOOD TRUCKS”- LUCKOR SYNS I BILD 

KLOCKAN 06.00 KLOCKAN 09.00 KLOCKAN 12.00 KLOCKAN 15.00 KLOCKAN 18.00 KLOCKAN 21.00 

SOLSTUDIER



PLATSEN 
Slussen 
Slussen sammanbinder Mälaren och 
Saltsjön samtidigt som den är en viktig 
landförbindelse mellan malmarna och 
Gamla stan. Den strategiska placeringen 
möjliggör nödvändiga kommunikationer 
till och från en blivande mötes- och 
handelsplats. 

Skeppsbron
Skeppsbron har länge varit Stockholms 
centrala och anrika vattenfront. Pontoner 
möjliggjorde tidigare ankring på plats 
och aktivt kräftfiske i vattenrummen. Idag 
upplevs platsen som en unik blandning 
mellan kaj och gata. En klar och fri sikt 
från Järntorget och gränderna i Gamla 
stan har varit en viktig utgångspunkt vid 
utvecklingen av platsen. Djurgårdsfärjan 
och Waxholmsbolaget tar stockholmarna ut 
i skärgården och båtarna skulle i framtiden 
även kunna utnyttjas som fisktransport från 
ytterskärgården.

Skeppsbron   har en historia som handels- 
plats  med järnvägsspår på kajen, 
tullhus samt  avlastningsplatser. Förut 
stod folkkära Tor Svaes ”Giraff” lyftkran 
på platsen. Kranen som användes för 
avlastning flyttades senare till Beckholmen. 
Önskningar finns om att den ikoniska kranen 
återigen ska sättas i bruk vid Skeppsbron.  

Detaljplan
I detaljplanen återfinns restriktioner 
om Tullhus 3 med krav på exempelvis 
en maximal takhöjd á 3,5 meter och 
användande av transparenta material. 
Genomförandet av detta projekt kräver 
en viss ändring av detaljplanen i dessa 
avseenden. 

Kvaliteter med platsen 
+ Centralt läge
+ Stockholms inlopp och front
+ Bra kommunikationer och transporter
+ Närhet till vatten
+ Vacker utsikt
+ Umgängesplats med terrassmöjligheter
+ Varierad och vacker exteriör 

Brister med platsen 
- Outnyttjad potential
- Bullrig miljö
- Upplevs oplanerad och hetsig
- Byggarbeten
- Intensiv trafik och avgaser
- Trafikomledning pga Slussenprojektering
- Cykelolycksdrabbad plats
- Dålig kvällsbelysning
- Obefintlig vegetation 



HISTORIA
Stockholms unika karaktär med en land-
förbindelse tvärs över ett sjösystem har 
historiskt sett varit väldigt strategiskt ur ett 
politiskt, ekonomiskt och försvarsmässigt 
perspektiv. All utrikeshandel på Bottenvik-
en var tvungen att passera via Stockholm 
vilket bidrog till stadens framväxt som en 
av de viktigaste städerna i Östersjöområ-
det. En brand år 1625 gjorde dock att en 
del av Stadsholmen, nuvarande Gamla 
stan, brann ner till grunden. Gustav II Ad-
olf såg då en möjlighet att förändra staden 
och anlade en bred pampig strandgata 
åt saltsjösidan, Skeppsbron, innefattande 
magnifika handelshus med storslagna en-
tréer och fasader. 

Under denna tid transporterades färsk fisk 
in till Stockholm via oorganiserade sump-
fiskare, vilka fått sitt namn då de förvarade 
fisken levande i s.k. sumpar. Fisken såldes 
ofta av fiskarna själva i stadens gränder. 
Den oorganiserade försäljningen gjorde 
att gammal rutten fisk slängdes direkt i 
gränderna och försämrade en redan un-
dermålig renhållning. 

Enligt europeiskt manér omorganiserades 
därför huvudstadens marknadsutövning 
i olika ämbeten, gillen. Fiskeköpare-äm-
betet fick ensamrätt att köpa och sälja fisk 
i huvudstaden och fisket fick en allt större 
betydelse för kommersen på Stadsholmen. 
Särskilda regler gällde dock vid handel av 
levande fisk. Vid Packartorget, nuvarande 
Norrmalmstorg, besiktigades och pack-
ades all saltad fisk som skeppades in av 
allmogen. Packartorget var sammanbun-
det med Packartorgsviken, nuvarande Ny-
broviken. Dessvärre klarade sig inte fisken 
levande på platsen då vattnet inte var 
tillräckligt strömt och syrerikt i sumparna. 
Handeln flyttades därför till två specifika 
fiskarehamnar, Norrström och Söderström.  

Söderström, Södra Fiskaretorget, öppna-
des år 1660 vid Slussen och låg där fram 
till 1917. De flesta av stadens fiskare hade 
sina båtar i hamn längst Bron, nuvarande 
Skeppsbron. Fiskarehuset, varifrån fisken 
försåldes, stod på pålar nedsänkta i det 
strömmande vattnet. Invid huset fanns 
sumphamnen. År 1840 stod den nya 
Nils-Ericsson-Slussen klar och det bygg-
des därefter ett nytt hus för fiskförsäljning. 

Den nya basarbyggnaden rymde hela 27 
salubodar. Bodinnehavarna fick disponera 
varsin mindre fisksump längs med den nya 
fiskarehamnen byggd på pontoner, den 
s.k. Flottbron. Vintertid flyttades försäljnin-
gen till Kornhamnstorg.  

Norra Fiskaretorget öppnades år 1673 
på Helgeandsholmen, Strömparterren. 
Platsen utrustades med salubodar för 
torghandlare. Fisklukten uppskattades 
dock inte av kungligheterna på Slottet. Tor-
get flyttades senare till Blasieholmen där 
den var i bruk fram till 1863. Handel med 
fisk tilläts även senare bedrivas vid Rosen-
bad, Nya Ladugårdsbron samt Munkbron. 
Efter införandet av näringsfrihet i Sverige 
avskaffades skråväsendet år 1847. Fisk 
kunde därmed säljas fritt i Stockholm.

Handelskollegiet organiserade även ett 
stort antal hamnställen i Stockholms 
skärgård där fiskareköparna inhandla-
de fisken av fiskarna. Den levande fisken 
forslades sedan snabbt in till staden. Tack 
vare utvecklingen med effektiva resesump-
ar kunde man med tiden klara av allt längre 
transporter med levande fisk. Motorsump-

ar utkonkurrerade segelsumparna under 
1900-talets början. Ångbåtstrafiken bidrog 
till att fiskarna kunde skicka med fisk in 
till staden. Ångbåtsbryggan flyttades till 
Blasieholmen från vilken fisken transport-
erades till Slussen via häst och vagn. Idag 
har lastbilstrafiken utkonkurrerat övriga 
transportmedel. Fiskhandeln försvann 
därmed ifrån Kornhamnstorg då fisken 
istället kunde levereras direkt till partihan-
dlarna.

År 1902 infördes nya lokala föreskrifter och 
hälsovårdsstadgar. Handeln med fisk skulle 
efter detta bedrivas under tak. År 1910 
krävde Hälsoskyddsnämnden att handeln 
med levande fisk skulle flyttas från Gamla 
Stan då vattnet kring holmen var syrefattigt 
och förorenat. Skeppsbron var dock fort-
farande trångt och packat med båtar ända 
in på 1930-talet. Även båttrafiken omdirig-
erades därav senare till andra hamnar. År 
1950 förbjöds import av levande fisk helt 
till Sverige. Under senare tid centraliserad-
es försäljningen av fisk till auktionsverksam-
het i Göteborg, även fisk fiskad i Östersjön 
tar vägen via Göteborg innan försäljning 
sker i t.ex. Stockholm.  



VERKSAMHETEN 
Dagens matsamhälle
Intresset för mat och matlagning har på 
senare tid ökat kraftigt.  En fiskmarknad i 
form av en kombinerad mötes-, restaurang- 
och handelsplats i Stockholm ligger därmed 
rätt i tiden. Dagens konsumenter blir mer 
medvetna och uppmärksamma kring 
vad man stoppar i sig. Matkonsumenter 
efterfrågar kvalitet kring råvarans ursprung, 
klimatval och produktion samt värdesätter 
närproducerade produkter. 

Dagens handel 
Det har skett en digitalisering av 
fiskhandeln. Vid fångst registreras fisken 
och informationen kan snabbt skickas till 
fiskmarknaden för vidare distribution. För 
att vidareutveckla de digitala fördelarna 
föreslås konsumenter, krögare och 
grossister kunna se ständigt uppdaterade 
listor över tillgänglig fångst och aktuella 
priser på digitala storbildsskärmar. I 
enlighet med den aktuella tillgången 
saluförs Line fish, s.k. ”catch of the day”, 
förmånligt vid marknadens serveringar.  

Fiskmarknad i Stockholm 
En fiskmarknad belägen på Skeppsbron 
gynnar den lokala fiskkonsumtionen 
genom undvikandet av långa transporter, 
ett minskat antal mellanled samtidigt som 
det möjliggör det småskaliga kustfisket. 
Priserna kan hållas nere parallellt med ett 
mer miljövänligt och hållbart fiskeri. Istället 
för att fisken tvingas ta en omväg via 
Göteborg och vara över en vecka gammal 
innan den landar på stockholmarnas 
tallrikar kan man med en fiskmarknad 
erbjuda färsk Östersjö och Mälarfisk. 

Önskemål för verksamheten 
Miljön ska präglas av förädling på plats samt 
en kombination av butiksverksamheter, 
restauranger och uteservering. Stora ytor 
med plats för lager önskas och möjliggör en 
effektiv affärsverksamhet. Fiskmarknaden 
ska utöver sin roll som handelsområde 
även erbjuda en trevlig miljö och god 
service. Aktörerna ska kunna berika 
besökarens upplevelser genom att dela 
med sig av sina yrkeskunskaper.  Lokalen 
ska tillhandahålla en utställningsyta för att 
förmedla information om lokalt fiske samt 
kunna erbjuda utbildning kring bevarandet 

av ett hälsosamt Östersjöfiske.

Krav på en fiskmarknad 
Av hygienskäl måste väggar, golv och 
tak vara lätta att tvätta. Anordningar och 
redskap måste hållas sterilisera och all 
utrustning måste vara lätt att renhålla. 
Fisken måste hållas ren, ständigt vara isad 
och tvättas grundligt varje dag. Rostfritt 
och saltbeständigt stål eller aluminium 
är fördelaktiga material. Stor mängd 
rent vatten måste finnas tillgängligt och 
marknaden måste erbjuda ett ordentligt 
avloppssystem. Avfall och fiskrens måste 
tillvaratas på riktigt sätt. Utöver detta 
krävs en kontrollerad saltförbrukning, 
en lättillgänglig isproduktion samt bra 
ventilationsanordning. Råttor och andra 
skadedjur ska förhindras att ta sig in i 
konstruktionen och flugor ska aldrig kunna 
nå livsmedlen. 

REFERENSER 
Feskekyrkan 
Feskekyrkan, belägen i Göteborg,  består 
av fyra fiskebutiker, två restauranger 
samt ett café. Platsen har inspirerat 
projektet då storlek och lokaprogram 
överrensstämmer med givna instruktioner. 

Konstruktionen består av bärande murar 
i tegel och stavtriangelsystem vilka klarar 
stora spännvidder. Hallen har butiker 
längst sidorna med en öppen hallkaraktär 
och överljusfönster. Golvmaterialet är 
klinkerplattor och väggarna är prydda 
med kakelplattor. Entresolplan innefattar 
personal- samt restaurangutrymmen. 
Hallen har två besöksentréer med vindfång 
samt separata personalentréer med 
tillhörande lastbryggor. 

Övriga referenser 
Inspiration har hämtats från Bondens egen 
marknad samt Fiskmarknad på Stureplan 
för deras fokus på säsongsbetonade, 
lokalproducerade och ekologiska 
livsmedlen. 
Tsukiji Fish Market i Tokyo har använts 
som referens för att fiskmarknaden som 
handelsplats kan utgöra en attraktionskraft 
i sig. 
Trouville fiskmarknad tillhandahåller all 
handel utåt. Konceptet har anammats i 
projektets take-awaystånd. 
Inspiration til l  projektets  undervattens-
känsla har hämtats från utställningshallen 
Muritzeum. 



FISK
Det är av yttersta vikt att behandla fisk ett 
sätt som fördröjer kvalitetsförsämrande 
processer vilka sätter igång direkt efter att 
fisken tagits upp ur vattnet. 

Bakteriespridning
Bottenslam, avstånd från land, årstider, 
förekomst av havsströmmar och 
tidvattensrörelser är alla faktorer som 
påverkar bakteriefrekvensen i vattnet. 
Fisken har bakterier i tarmarna, gälarna 
samt i dess slemmiga överhud - köttet 
är däremot helt bakteriefritt. Det gäller 
att snabbt avlägsna bakteriehärdar i 
tarmsystemet för att få så bakteriefria 
filéer som möjligt. Detta görs genom 
strupskärning och att fisken tappas på blod. 
Bäst är att slakta och rensa fisk direkt efter 
fångst. Efter rens bör fisken sköljas och 
torkas ordentligt då bakterier har svårare 
att spridas på en torr yta. Dödsstelheten, 
rigor mortis, har en hämmande inverkan 
på bakterietillväxten tack vare att mjölksyra 
pumpas ut i systemet. Dåligt behandlad fisk 
och skaldjur kan bidra till matförgiftningar. 
Lämplig hantering av fisken i samtliga 

transport- och förvaringskeden är därmed 
av största vikt. 

Temperatur 
Temperaturen måste hållas konstant och 
under transporten måste fisken vara helt 
täckt med is och smältvatten. Lagring, 
transport och distribution bör ske vid 
högst +5 C och helst vid 0 grader då 
fiskarna normalt lever i dessa temperaturer. 
Varenda grad lägre är väldigt viktig, då 
bakteriernas aktiviteter dämpas och det 
dröjer längre innan härskningsprocesser 
startar. Fiskmarknader och fiskebåtar måste 
därför vara utrustade med kylmaskiner. 

Hållbarhet 
Man brukar räkna med en distributions- 
och försäljningsfrist på maximalt fjorton 
dagar. Lämplig längd påverkas av fisksort 
samt fångstmetoden. 

Gifter i Östersjön
Östersjöfiske har fått sämre rykte de 
senaste åren men strömming och ett antal 
andra fisksorter har glädjande nog kommit 
under gränsvärdet för giftinnehåll. En så 

kallad MSC- märkning innebär att fisken är 
fångad på ett hållbart sätt. 

Fisksorter 
Idag kommer saltsjöfisk främst från 
Kattegatt, Skagerack och Nordsjön. 
Saltsjöfisk innefattar främst sill, kolja, 
sej, torsk, gädda och makrill.  I Saltsjön 
hittar man bland annat strömming, lax, 
havsöring, sik, torsk och olika typer av 
plattfisk.  I Mälaren finns gös, ål, siklöja, 
gädda och abborre. 

Blå karta visar olika fiskarters betydelse på 
en radie om 25 mil från Stockholm under  
höst- och vintertid. 

Grön karta visar olika fiskarters betydelse 
på en radie om 25 mil från Stockholm 
under vår- och sommartid. 
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1 - MILJSÖSTATION/ SOPRUM 
2 - INLASTNING 
3 - KYLDA FÖRRÅD 
4 - LAGER
5 - TORRT FÖRRÅD
6 - DISKRUM 
7 - ROTSAKSRUM / GRÖNSAKSRUM 
8 - HANDIKAPPSTOALETT
9 - BESÖKSTOALETT 
10 - VARUHISS 
11- BESÖKSHISS
12- SCHAKT FÖR VENTILATION /
EL / TEKNIK NER I TEKNIKRUM PÅ 
UNDERVÅNING
13 - PERSONALKORRIDOR (BACK OFFICE) 
14 - FOOD COURTS, AVHÄMTNING MOT 
SKEPPSBRON SAMT ÄVEN BUTIK IN MOT 
MARKNADEN
15 - TAKE-AWAY-KÖK /BUTIK 
16 - CAFÉSERVERING 
17 - CAFÉSITTPLATSER 
18 - VERTIKAL KOMMUNIKATION TILL 
NEDERVÅNING. ÖPPET SCHAKT, I 
MITTEN HÄNGER SKULPTUR 
19 - “MATTORG”, SITTPLATSER FÖR 
LUNCHBESÖKARE MFL. 
20 - GARDEROB FÖR RESTAURANG 
21 - RESTAURANG, STÖRRE 
MATSALSBORD FÖR STORA SÄLLSKAP 
22- BISTRO 
23 - AVSKÄRMNINGSBAR DEL AV 
RESTAURANG 
24 - TERRASS MED SITTMÖJLIGHETER 
25 - ÖPPET KÖK 
26- BARDISK MED SITTMÖJLIGHETER 
27- DIGITAL STORBILDSSKÄRM, 
UPPDATERADE LISTOR MED 
DAGSFÄRSK FISK OCH SKALDJUR 

KONSUMENT- 
BUTIK ÖVRE PLAN 

LUNCHKÖPARE- 
ÖVRE PLAN 

RESTAURANGBESÖKARE- 
ÖVRE PLAN 

CAFÉBESÖKARE- 
ÖVRE PLAN 

ÖVRE PLAN 1:200 
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28 - TEKNIKRUM 
29 - RENSERI /FILÉRUM/ SKALERI 
30 - HUMMER / OSTRON - KVÄLLSTID 
ERBJUDS KURSER I OSTRONÖPPNING, 
VINPROVNINGAR, UTBILDNINGAR OM 
FISK OCH MATLAGNING ETC. 
31 - UTSTÄLLNING OM MÄLARFISKE 
32- “SLUSSEN”, INSLUSSNING FÖR 
BESÖKARE GENOM DEN UNDRE 
VÅNINGENS ENTRÉ SAMT ÄVEN 
GENOM “SLUSSEN”, PÅ VAR SIDA 
FINNS AKVARIER MED FISKAR FRÅN 
SALTSJÖN RESPEKTIVE MÄLAREN 
33 - UTSTÄLLNING OM SALTSJÖ-FISKE 
34 - BAR / SITTMÖJLIGHETER 
/ UTBILDNINGAR / 
HUMMERPROVNINGAR 
35 - STÄDRUM 
36 - FRYSRUM 
37 - PERSONALAVDELNING - MANLIGT 
OMKLÄDNINGSRUM 
38 - PERSONALAVDELNING - KVINNLIGT 
OMKLÄDNINGSRUM 
39 - FIKARUM MED KÖK 
40 - KONTOR 
41 - HELGLASAT FRÅN GOLV TILL TAK.
BESÖKAREN BEFINNER SIG UNDER 
VATTENYTAN 
42 - LÄKTARE MED STEGHÖJD 450 MM, I 
SYDVÄSTLÄGE, PLATS FÖR REKREATION 
OCH LUNCHFÖRTÄRING 
43 - EN RAMP TAR BESÖKAREN NER 
FRÅN ÖVERVÅNINGEN TILL UN-
DERVÅNINGEN. FÖR ATT FÖRSTÄRKA 
KÄNSLAN AV ATT BESÖKAREN GÅR 
NER MOT “HAVSDJUPET” SÅ ÄR MARK-
BELÄGGNINGEN LÄNGST RAMPEN 
GJUTEN MED ETT MÖNSTER SOM 
LIKNAR MÖNSTRET SOM UPPKOMMER 
AV VÅGOR I SAND. LÄNGST MUREN 
RINNER VATTEN FÖR ATT DÄMPA 
SKEPPSBRONS BULLER 
44 - ETT NEDSÄNKT UTETORG, LUGNT 
OCH I BÄSTA SOLLÄGE 
45 - ETT GLASAT PARTI GÖR ATT 
BESÖKAREN ÄVEN UTANFÖR BYGG-
NADEN KAN UPPLEVA KÄNSLAN AV ATT 
“BEFINNA SIG UNDER VATTEN”. ÄVEN 
EN VACKER UTSIKT FRÅN LÄKTAREN

FISKATTRAKTION- 
NEDRE PLAN 

NEDRE PLAN 1:200 



FASAD MOT ÖST 1:100 



FASAD MOT SYD 1:200

FASAD MOT VÄST 1:200 

FASAD MOT NORR 1:200 



SEKTION A-A 1:100 



SEKTION B-B 1:400 

KAJENS UPPBYGGNAD I SEKTION 

HÖJDER- 
ÖVRE PLAN 

HÖJDER- 
NEDRE PLAN 

PRIVAT / OFFENTLIGT- 
ÖVRE PLAN 

PRIVAT/ OFFENTLIGT- 
NEDRE PLAN 

GRÅTT = PRIVAT
VITT = OFFENTLIGT 

0
+3.3 TAKHÖJD

+6.0  NOCK

0

-3.3

-2.7 TAKHÖJD

DIAGRAM



Materialitet
- Fasad - Fiskfjäll i mässing och rostfritt stål. Referens Sjöpaviljonerna 
utanför Grand  Hotel 
- Betongfjäll, schablobetong 
- Betong, likt strandbotten, vågorna har skapat mönster. Markbeläggn-
ing- kan leda folk i olika riktningar. Kanske ett fotavtryck också? 
- Vackert med sidobelysning
- Det rinner vatten längst sidorna för förtydliga känslan av befinna sig 
under vattenytan. 

FJÄLLFASAD 



MÄNNISKAN
DEN GENOMSNITTLIGA VUXNA  
MÄNNISKAN HAR EN ÖGONHÖJD PÅ 
160 CM. DET MÅTTET HAR BESTÄMT 
TAKHÖJDER FÖR BYGGNADEN, DÅ EN 
ÖNSKAN FUNNITS FRÅN START ATT 
SALTSJÖNS VATTENNIVÅ SKA HAMNA I 
BETRAKTARENS ÖGONNIVÅ. 

UNDERVATTENS KÄNSLA
KÄNSLAN AV ATT BEFINNA SIG 
UNDER VATTENNIVÅ FÖRSTÄRKS AV 
MATERIALVAL SÅSOM VÅGMÖNSTRAD 
BETONG I RAMPEN OCH UTE-TORG, 
FISKFJÄLLSSCHABLON-VÄGGAR PÅ 
BÅDA PLAN I FISKMARKNADEN SAMT 
NEDSÄNKTA AKVARIUM MED MÄLAR-  
RESPEKTIVE SALTSJÖFISK. 



SEKTION D-D 1:40 SEKTION C-C 1:40



TEKNISKT SNITT 
TAK
- Helsvetsad tjockpapp i 3 skikt. Pappen 
ligger  uppstolpad med 70 mm reglar mellan 
“bodtaken”. Lutning 1:50 tillåter vatten att 
rinna av åt var gavel. Total huslängd är 24 
meter, vattnet avleds således på 12 meter.
- Råspont, 22 mm. 
- Luftspalt med läkt, 45 mm.
- Limträbalk, 350 mm CC 1200 mm, 
monteras med spikplåt.
- Separationslager, 3 mm.
- Isolering, 280 mm.
- Plastfolie.
- Plywood, 12 mm. 
- Gips,  2* 13 mm.

Takvinkel är 45 grader. Hängränor finns 
utplacerade längst med långsidorna. 
Luftning i taket kan ske på olika sätt, 
gemensam fläktstyrning är ett alternativ, 
små “brevlådor” ett annat. På ritningen är 
en del av nocken uppskjuten och luft kan 
därmed passera ut. Regnvatten förhindras 
genom att takpappen är utdragen.  

HUSFASAD
- “Fiskfjäll” i mässing och rostfritt stål, 
2 mm tjocklek. 
- Plywood, 15 mm. 
- Luftspalt med stående läkt, 45 mm.
- Vindskydd, utomhusgips, 12 mm.

- Cellplastisolering uppreglad,  200 mm.
- Platsgjuten betong, 150 mm med 
schablonstruktur av fiskfjäll.

FÖNSTER
Fönstret monteras med en specialtillverkad 
rostfri monteringsvinkel, vilken i sin tur 
monteras i betongvägg. En vinkel används  
för att fönstret ska hamna i liv med fasaden. 

Den större sektionen (Sektion C-C) visar ett 
större treindelat öppningsbart fönsterparti 
på övervåningen. 

Det mindre utsnittet ovan (Sektion D-D), 
visar mötet med vatten. Fönstren på 
undervåningen är 40 mm tjockt  för att klara 
tryck och påfrestningar från omgivande 
vatten. Fönstren är direktmonterade 
mot den platsgjutna betongen, vilken i 
sin tur motverkar “vattenkrafter”. Silikon 
på insidan av fönstret håller tätt och 
tryckutjämnar. En täckprofil i betong döljer 
isoleringen som här är placerad på utsidan. 

Vattennivån går 1600 mm upp från 
grundbjälklaget.

MELLANBJÄLKLAG
- Platsgjuten betong, 30 mm vilken döljer 
övervåningens stålpelarfötter (350*350 
mm).
- Platsgjuten betong, 220 mm.

- Installationsutrymmen, 270 mm. Plats för 
ventilation/el/spotlights. 
- Ingen isolering krävs mellan bjälklagen, 
dock ljudisolering 30mm.
- Gips, 13 mm.

GRUNDBJÄLKLAG
- Platsgjuten betong, 100 mm.
- Cellplastisolering, 100 mm.
- Platsgjuten betong, 400 mm. Denna är 
avspolningsbar och lutar även mot brunnar. 
- Gravitationsbetong, 1000mm. Motverkar 
lyftkraften från omgivande vatten.

PELARE
- Stålpelare på övervåningen, 150 mm i 
omkrets. Pelarna är fastsatta i stolpfot och 
ingjutna i mellanbjälklag. Pelare CC 4800 
mm. 
- Betongpelare på undervåningen, 250 
mm i omkrets. Dessa är armerade från 
det platsgjutna grundbjälklaget, 400 mm. 
Pelare CC 4800 mm. 

FACKVERK
- Stålbalk, 150*200 mm ligger på stålpelare 
med CC 4800 mm
- Två ‘öron’ åt var håll i stål ut från stålbalken. 
Dragstag, med 3 indelningar á 30 mm, 
finns monterade i dessa ‘öron’.  
- Limträbalkar, 35 mm CC 1200 mm, 
monteras med spikplåt mot stålbalk. 

DRÄNERING
Grundbjälklag ligger upphöjd 20 mm för 
att förhindra översvämning. Längst ner 
vid marknivå bakom fjällfasaden finns ett 
insektsnät. Mässings- och stålfasaden går 
nästan ner till marknivå och lämnar endast 
öppet för luftinsläpp. 

Vatten leds ner till ränna och förs sedan 
bort från byggnaden. Markbeläggningen 
närmast markrännan är befintlig gatsten. 

BYGGTEKNISKTSYSTEM 
1 - Gridsystem (4,8*4,8 meter) 
2 - Undre bjälklag med gridsystem 
3 - Undre bjälklag med betongpelare (250 
mm i omkrets) 
4 - Platsgjuten betongvägg 
5 - Mellanbjälklag 
6 - Mellanbjälklag med gridsystem (4,8* 
4,8 meter)
7 - Mellanbjälklag med stålpelare (150 
mm i omkrets) 
8 - Stålbalkar på stålpelare (150*200 mm)
9 - Platsgjuten betongvägg 
10 - Fackverk med dragstag
11 - Tak
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